PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus
2017 m. birželio 5 d. įsakymu
Nr. V-275

VALSTYBIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MAŽEIKIŲ SKYRIAUS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai, matavimo vienetai ir reikšmės

Įvykdymo
terminas

TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS
DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“
1.

Didinti valstybinio socialinio draudimo ir Įmokų surinkimo lygis – ne mažesnis nei
privalomojo sveikatos draudimo įmokų 93 proc.
surinkimą:
Išieškotinos draudėjų skolos lygis – ne
mažesnis nei 3 proc.
Draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš
3 Eur, dalis ne daugiau nei 10 proc.

1.1.
1.1.1.

Didinti įmokų surinkimą iš draudėjų:
Analizuoti ir kontroliuoti VSD ir PSD 1.Pasiekti, kad draudėjų, skolingų Fondo
einamųjų įmokų mokėjimo ir įsiskolinimo biudžetui virš 3 Eur, dalis nuo visų
Fondo biudžetui pokyčius ir priežastis
draudėjų sudarytų ne daugiau kaip 10 proc.
2.Pasiekti, kad skola, kurios išieškojimą
vykdome (be perduotų Įmokų išieškojimo
skyriui draudėjų), sumažėtų 10 proc.
3.Patikrinti 100 proc. draudėjų, turinčių
skolą virš 3 Eur, sankcijų taikymo
teisingumą bei pateikti siūlymus dėl
tolimesnių veiksmų išieškant skolas.

Registro
skyriaus Kas ketvirtį iki
specialistai
einamojo
(B9,A10,A12
ketvirčio antro
kategorijos)
mėnesio
10
dienos

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Atlikti draudėjų teikiančių 12-SD pranešimų
apie asmenų, kurių nedraudžiamieji
laikotarpiai ilgesni negu 30 kalendorinių
dienų
priežasčių ir jų trukmės analizę,
teikti siūlymus dėl rizikingumo vertinimo
Savalaikis pirminių sankcijų taikymas.

Analizuoti draudėjų, turinčių pradelstą skolą
ketvirčio pirmai dienai, sąrašus, tikrinti
sankcijų taikymą bei teikti siūlymus dėl
tolimesnio skolų išieškojimo.
Draudėjų apskaitos ir apdraustųjų duomenų
tvarkymo kokybės užtikrinimas:

Užtikrinti pranešimų teikimą per EDAS
portalą su saugiu elektroniniu kvalifikuotu
parašu.

Atlikti
analizę,
kai
nedraudiminiai Registro
skyriaus Kas ketvirtį
laikotarpiai ilgesni negu 30 kalendorinių specialistai (A11/A12
dienų
kategorijos)

100 proc. patikrintas sankcijų taikymas
draudėjams pagal VIS programos sąrašus
apie pavėluotai pritaikytas sankcijas
mėnesio eigoje.
100 proc. patikrintas visiems draudėjams
pritaikytų sankcijų savalaikiškumas bei
pateikti siūlymai dėl tolimesnių išieškojimo
veiksmų.
1.Pasiektas apdraustųjų tvarkymo kokybės
rodiklis – 0,2 proc;
2.Pasiekta, kad esminių klaidų draudėjų ir
apdraustųjų duomenų tvarkyme dalis nuo
visų patikrintų draudėjų būtų ne didesnė
kaip 1 proc.;
3.Pasiekta 100 proc. savalaikis asmenų
draudimas valstybės lėšomis bei draudimo
nutraukimas teisei pasibaigus.
Pasiektas SAM pranešimų teikimas
elektroniniu parašu – 100 proc.

Registro
specialistai
kategorijos)

skyriaus Kas mėnesį
(A12

Registro
specialistai
kategorijos)

skyriaus Kas ketvirtį
(A12

Registro
skyriaus 2017-01-01specialistai
2017-12-31
(B9/A10/A11
kategorijos)

Registro
skyriaus 2017-01-01specialistai
2017-12-31
(B9/A10/A11
kategorijos)
Vykdyti draudėjų ir apdraustųjų tvarkymo 1.Ištisiniu būdu patikrinta ne mažiau kaip 5 Registro
skyriaus 2017-01-01kokybės kontrolę:
proc. draudėjų nuo visų aptarnaujamos specialistai
(A12 2017-12-31
zonos draudėjų;
kategorijos)
2.Patikrinta 100 proc. asmenų draudimas
valstybės lėšomis pagal sprendimą ar
prašymą ir 10 proc. I ir II sąrašuose,
esančių asmenų draudimas valstybės
lėšomis.
Siekti skyriui nustatyto įmokų surinkimo 1. Kiekvieno mėnesio 25 dienai pateikti Registro
skyriaus Kartą mėnesyje

plano įvykdymo:
.

.

1.1.9.

„Rizikingų
draudėjų
sąrašą“
dėl
nesavalaikio įmokų mokėjimo;
2. Einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio
25 dienai pateikti sąrašą „Draudėjų, kurių
apdraustųjų skaičius ir priskaičiuotos
valstybinio socialinio draudimo įmokos
sumažėjo daugiau nei 20 proc.
3. Įvykdyti 100 proc. įmokų surinkimo
planą,
atsižvelgiant
į
faktiškai
priskaičiuojamas valstybinio socialinio
draudimo
ir
privalomojo
sveikatos
draudimo įmokas.
Atlikti veiklos vertinimo rodiklių (įmokų Paruošti ketvirtines ataskaitas
surinkimo lygis, išieškotinos draudėjų
skolos lygis, skolingų virš 3 Eur draudėjų
dalis) analizę, pagal specialistus.

specialistai
kategorijos)
Registro
specialistai
kategorijos)

(B9/A10

Registro
specialistai

skyriaus 2017-01-012017-12-31

J. Gargasienė
D. Kaunaitė

1.1.10. Vykdyti savalaikį formų pateikimą Europos Paruošti pusmečio ataskaitas apie pateiktas D. Kaunaitė
Sąjungos kompetentingoms institucijoms formas bei gautus rezultatus.
I. Budrytė
dėl skolų išieškojimo Fondo biudžetui iš
Z. Gedutienė
skolingų draudėjų.
L. Janauskienė
K. Milieškaitė
R. Kūmelienė
1.1.11. Kontroliuoti restruktūrizuojamas įmones, 100 proc. patikrinti restruktūrizuojamas D. Kaunaitė
kad laiku sumokėtų einamąsias įmokas, ir įmones.
I. Budrytė
laiku atsiskaitytų su VSDF biudžetu pagal
Z. Gedutienė
patvirtintą restruktūrizavimo planą.
L. Janauskienė
K. Milieškaitė
R. Kūmelienė
1.1.12. Ketvirčiui pasibaigus parengti sąrašus Paruošti ketvirtines ataskaitas.
D. Kaunaitė
akcininkų ir vadovų, kuriems vadovaujant
I. Budrytė
skolingiems draudėjams buvo iškeltos
Z. Gedutienė
bankroto bylos.
L. Janauskienė
K. Milieškaitė
R. Kūmelienė

skyriaus Kartą ketvirtyje
(A11

Pasibaigus
ketvirčiui
iki
kito
ketvirčio
antro mėnesio
10 dienos
2017-06-30
2017-12-31

2017-01-012017-12-31

2017-03-31
2017-06-30
2017-09-30
2017-12-31

1.1.13. Dėl galimai nusikalstamų veikų Valstybinio Teikti metinę ataskaitą VSDFV Mažeikių V. Pakalniškytė
socialinio draudimo įmokų, išmokų skyriaus direktoriui
L. Paulauskienė
administravimo srityje
ir probleminių
D. Kaunaitė
draudėjų kreiptis į FNTT prie VRM
Valdybos dėl finansinės-ūkinės veiklos
tyrimo bei ikiteisminio tyrimo jų atžvilgiu
pradėjimo
2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Mažinti
mažesnes
nei
minimalias Atrinktose
įmonėse
dirbančių
mėnesines algas gaunančių dirbančiųjų apdraustųjų,
draudžiamų
visomis
skaičių:
socialinio draudimo rūšimis, kurių
draudžiamosios pajamos, nuo kurių
priskaičiuotos
socialinio
draudimo
įmokos, yra mažiau nei MMA, dalies
pokytis – ne mažesnis nei 20 proc.
Analizuoti VSDF Valdybos atrinktų 20 proc. sumažėjęs apdraustųjų, kuriems
draudėjų, pas kuriuos dirba daugiau kaip 10 priskaičiuojamas
darbo
užmokestis
proc. darbuotojų, gaunančių mažiau negu mažesnis nei MMA, skaičius
minimali mėnesinė alga, sąrašus.
Atlikti 2017 m. apdraustųjų, uždirbančių iki Atlikti draudėjų, (teikiančių transporto bei
minimalios mėnesinės algos analizę pagal statybos paslaugas) turinčių daugiau nei 30
draudėjų veiklos rūšis
apdraustųjų, iš kurių 18 proc. apdraustųjų
gauna pajamas iki MMA, analizę
Informuoti
visuomenę,
savivaldos Organizuoti susitikimus Fondo valdybos
institucijas
apie
minimalaus
darbo Mažeikių skyriaus teritorijos savivaldybėse
užmokesčio įtaką stažui, senatvės pensijos
dydžiui ir biudžeto surinkimui
Tęsti
jaunimo
švietimo
įgyvendinimą 2017 m.

2017-12-31

Registro
specialistai
kategorijos)

skyriaus 2017-01-01(A11 017-12-31

Registro
specialistai
kategorijos)

skyriaus Kas pusmetį
(A11

L. Nagienė
J. Gargasienė
Z. Gaučienė

2017-01-012017-12-31

projekto Į jaunimo švietimo projektą įtrauktos ne A. Šimkienė
mažiau kaip 10 švietimo įstaigų, J. Lupeikienė
kontroliniuose klausimynuose pateikta ne E. Drimbienė
mažiau kaip 70 proc. teisingų atsakymų.
A. Šaulienė
E. Norvainytė
S. Vaikasaitė

2017-01-012017-12-31

3.

Mažinti išmokų permokas:

3.1.

Mažinti pašalpų
permokas:

3.1.1.

Vykdyti išmokų ir kompensacijų permokų 1.Kiekvieną mėnesį pateiktos ataskaitos K. Mažonienė
analizę, kontroliuoti jų padengimo eigą ir apie nustatytas permokas Fondo valdybos D. Šlimienė
susigrąžinimą.
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriui. R. Klanaitė
2.Išmokų ir kompensacijų permokos
susigrąžintos 85 %.

3.1.2.

Pateikti pasiūlymus dėl išmokų permokų Pateikti pasiūlymai Fondo valdybai
mažinimo

3.2.

Mažinti pensijų ir kitų išmokų permokas: Pensijų ir kompensacijų permokų
susigrąžinimo lygis – 34,53 proc.

3.2.1.

Atlikti pensijų ir kompensacijų permokų
analizę, kontroliuoti jų
padengimo eigą.
Analizuoti susidariusių išmokų permokų
priežastis ir permokėtas sumas išieškoti iš
kaltininkų.

Atlygintina (išieškota) žala fondo biudžetui
iš kaltų asmenų dėl pensijų, kompensacijų
permokų (34,53 %).
Kiekvieną mėnesį teikti ataskaitą apie
nustatytas permokas fondo valdybos
pensijų skyriui.

L. Arienė
V. Stasiulienė
G. Pranauskienė
I .Venckuvienė
G. Gerybaitė
D. Šopienė
L. Strasevičienė
S. Biliūnienė

Kartą ketvirtyje

3.2.2.

Analizuoti naujai atsiradusių (ar galinčių
atsirasti) permokų priežastis ir įgyvendinti
priemones, mažinančias pensijų permokų
susidarymą.

Dėl specialistų klaidų pensijų permokų
skaičius- ne daugiau 2 proc.( nuo visų
2017m. nustatytų permokų( be našlių
pensijų permokų)skaičiaus).
Dėl IT klaidų pensijų permokų skaičius –

L. Arienė
G. Pranauskienė
I .Venckuvienė
G. Gerybaitė
D. Šopienė

Kartą ketvirtyje

ir

kitų

išmokų Kitų išmokų permokų atvejų skaičiaus
sumažėjimas – ne mažiau nei 5 proc.
lyginant su 2016 m.
Kiekvieną
mėnesį

Vyriausieji specialistai 2017 m.
(pašalpoms)

ne daugiau kaip 5 proc. ( nuo visų 2017m. L. Strasevičienė
nustatytų permokų ( be našlių pensijų S.Biliūnienė
permokų)skaičiaus).
3.3.3.

Tikrinti
našlių
pensijų,
mokamų
našliams/našlėms, apie kurių santuoką su
mirusiuoju nėra duomenų Gyventojų
registre, skyrimo pagrįstumą pagal Našlių
pensijų skyrimo pagrįstumo tikrinimo
laikinąją tvarką.

3.3.4.

Tikrinti, ar pensijų gavėjai už tą patį stažą Permokų skaičius- ne daugiau 2 proc.(nuo Pensijų
specialistai( Kartą mėnesyje
negauna pensijų kitose valstybėse.
visų 2017m.nustatytų permokų ( be našlių skyrimui)-A11
pensijų permokų) skaičiaus).
kategorijos

3.3.5.

Siekti išvengti pensijų permokų, dėl to , kad
Skyrius, neturėdamas informacijos apie
gavėjo mirtį kitoje valstybėje, nepagrįstai
praveda gautiną išmoką į kredito įstaigą.

4.

Gerinti
operatyviosios
laikinojo Operatyviosios laikinojo nedarbingumo
nedarbingumo kontrolės kokybę:
kontrolės kokybė – ne mažiau nei 80
proc.
Analizuoti
2017
metais
vykdomos Atlikta
analizė,
pateiktos
išvados.
nedarbingumo kontrolės kokybės rodiklius Operatyviosios laikinojo nedarbingumo
pagal kiekvieną skyriaus specialistą kontrolės kokybė ne mažiau 80 %.
(nedarbingumo kontrolei)

4.1.

Tikrinti korektūrų sąrašą „Našlių pensijų Pensijų
specialistai( Kartą mėnesyje
gavėjai, kurie Gyventojų registro ir Sodros skyrimui)-A11
duomenimis sudarė naują santuoką“.
kategorijos
Patikrinti visi tikrintini atvejai – 100 proc.

Gavus iš fondo valdybos tvarką bei
kontrolės
mechanizmą
užtikrinti
informacijos patikrinimą apie asmenų ,
išvykusių į kitą valstybę, mirtį. Nustačius
permoką, ją išieškoti teisės aktų nustatyta
tvarka

G. Pranauskienė
L. Arienė
I .Venckuvienė
G. Gerybaitė
D. Šopienė
L. Strasevičienė
S.Biliūnienė

Kartą mėnesyje

N.Sutkienė
Kiekvieną
K.Mažonienė
ketvirtį
D.Šlimienė
Vyriausieji specialistai
(nedarbingumo
kontrolei)

5.

Didinti klientų pasitenkinimo paslaugų Klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu
teikimu lygį:
lygis – 80 proc.
Klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min.,
būtų ne daugiau nei 5 proc.
Popierinių pažymų būtų išduota 8 proc.
mažiau nei 2016 m.

5.1.

Vykdyti klientų apklausas, išanalizuoti Apklausų organizavimas ir vykdymas visus
klientų pareikštas pastabas ir pasiūlymus, metus. Klientų pasitenkinimo paslaugų
numatyti pateiktų racionalių pasiūlymų teikimu lygis ne mažesnis 80 proc.
įgyvendinimo galimybes.

5.1.2.

5.2.

5.2.1.

5.3.

5.4.

A. Šimkienė
J. Lupeikienė
A. Šaulienė
E. Drimbienė
E. Norvainytė
S. Vaikasaitė
Atlikti Klientų aptarnavimo skyriaus Klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min., būtų A. Šimkienė
teikiamų paslaugų analizę.
J. Lupeikienė
ne daugiau nei 5 proc.
A. Šaulienė
E. Drimbienė
E. Norvainytė
S. Vaikasaitė
Įvertinti klientų aptarnavimo kokybės lygį. Klientus aptarnaujančių specialistų kokybės B. Ignotienė
įvertinimo lygis ne mažesnis nei 70 proc.
A. Šimkienė

2016-09-30
2016-12-31

Paruošti darbo vietas darbuotojų mokymuisi Paruoštos ne mažiau
6 darbo vietos A. Undžys
Klientų aptarnavimo skyriaus specialistų M. Petrutis.
mokymuisi ir tikslinei savišvietai
L. Rumša
V. Bačionienė
Informuoti visuomenę apie pokyčius nuo Išplatinti ne mažiau kaip po 2 pranešimus L. Nagienė
2017-07-01, susijusius su socialiniu modeliu regioninėje žiniasklaidoje.
B. Ignotienė
J. Gargasienė
N. Sutkienė
A. Šimkienė
J. Lupeikienė
Nuo 2017-01-01 rengti ir žiniasklaidos Parengti ne mažiau kaip 4 konsultacijas
L. Nagienė
priemonėmis platinti viešąsias konsultacijas
B. Ignotienė

2017 m. gegužė

2017-01-012017-12-31

2017
ketv.

m.

IV

2017m. III ketv.

2017 m. I –II
ketv.

apie
įvairioms
tikslinėms
grupėms
priklausančias išmokas, jų skaičiavimą ir
išmokėjimo sąlygas

J. Gargasienė
N. Sutkienė
A. Šimkienė
J. Lupeikienė

6.

Mažinti Fondo administravimo įstaigų Veiklos sąnaudų sumažinimas 5 proc.,
veiklos sąnaudas:
lyginant su 2016 m. faktinėmis
sąnaudomis

6.1.

Mažinti Mažeikių skyriaus
paslaugų įsigijimo sąnaudas.

ir Prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos 2017 V. Stasiulienė
metais 5 proc. mažesnės už 2016 metų V. Piečaitienė
faktines sąnaudas.

2017-01-012017-12-31

6.2.

Mažinti išmokų išmokėjimo, per išmokas Išmokų mokėjimo sąnaudos, už išmokų V. Stasiulienė
pristatančias organizacijas, kaštus.
pristatymą
gavėjams
per
išmokas V. Piečaitienė
pristatančias organizacijas, mažesnės 7
proc. nei 2016 m.

2017-01-012017-12-31

6.3.

Mažinti VSDFV Mažeikių
perteklinį patalpų plotą.

Nuolat

6.4.

Atlikti siunčiamų popierinių dokumentų Atlikta analizė, įgyvendintos priemonės. V. Damulienė
analizę, teikti pasiūlymus dėl jų mažinimo, Paštu siunčiamų popierinių dokumentų 30 O. Pričkaitienė
koordinuoti
numatytų
priemonių proc. mažiau nei 2016 m.
įgyvendinimą

Kartą ketvirtyje

6.5.

Atlikti klientų priimamuosiuose išduodamų Atlikta analizė, įgyvendintos priemonės. KAS specialistai
popierinių
pažymų
analizę,
teikti Popierinių pažymų išduota 20 % mažiau
pasiūlymus dėl jų mažinimo, koordinuoti nei 2016 m.
numatytų priemonių įgyvendinimą

2017-01-012017-12-31

7.

Kitos prioritetinės priemonės:

prekių

skyriaus 1. Kreiptis į Fondo valdybą dėl pritarimo
gavimo laisvų patalpų nuomai arba turto
pardavimui.
2. Gavus Fondo valdybos pritarimą,
Vyriausybės nustatyta tvarka pateikti
dokumentus ir kitą informaciją apie
privatizuojamą objektą Valstybės įmonei
Turto bankas.

R. Blaževičienė
R. Žukienė
L. Paulauskienė
V. Piečaitienė

7.1.

Įgyvendinti priemones, padėsiančias
efektyviau išieškoti žalą, padarytą Fondo
biudžetui

7.1.1.

Siekiant atlyginti žalą Fondo biudžetui
padarytą dėl trečiųjų asmenų (ar išmokų
gavėjų kaltės),
teikti užklausimus
Prokuratūroms bei Policijos komisariatams
– dėl informacijos apie eismo įvykių ar
smurtinių veiksmų metu nukentėjusius
asmenis, įtariamuosius, kaltininkus, tokių
įvykių aplinkybes.
Vykdyti išieškojimą iš trečiųjų asmenų (ar
išmokų gavėjų), dėl kurių kaltės buvo
padaryta žala VSD Fondo biudžetui.

7.1.2.

7.2.

Tobulinti specialistų darbo įgūdžius,
gerinti
skyriaus
darbuotojų
bendradarbiavimą bei didinti darbuotojų
pasitenkinimą

7.2.1.

Užtikrinti naujai priimtų
integravimąsi į organizaciją.

7.2.2.

Paruošti ketvirtines suvestines
užklausas bei pateiktus rezultatus.

apie V. Pakalniškytė
D. Šulcienė
KAS specialistai
Nedarbingumo
kontrolės specialistai

100 proc. pateikti pretenzijas dėl žalos
išieškojimo gavus informaciją apie
išmokas.
Žalos susigrąžinimo lygis darbe- 50%.
Žalos susigrąžinimo lygis buityje 40%.

V. Pakalniškytė
D. Šulcienė
D. Šlimienė
V. Stasiulienė

Pasibaigus
ketvirčiui
iki
kito
ketvirčio
pirmo mėnesio
15 d.

2017 m.

darbuotojų Nustatyti adaptacijos programos taikymą
naujai priimtiems dirbantiesiems. Paskirti
mentorių, parengti adaptacijos programos
dalyviui skirtą mokymo planą.

L.Nagienė
2017 m.
V. Pakalniškytė
R.Blaževičienė
Bei tiesioginiai naujai
priimtų darbuotojų bei
valstybės
tarnautojų
vadovai
Vykdyti anonimines darbuotojų apklausas, Kartą per metus atlikti anoniminę Teisės ir personalo 2017 m.
išsiaiškinti, kaip jie vertina:
darbuotojų apklausą ir jos analizę. skyrius
ketv.
- įstaigos darbo aplinką,
Išsiaiškinti ir pašalinti darbo aplinkos
valdymą
skyriuje
ir
atskiruose trūkumus.
padaliniuose,
- darbuotojų tarpusavio santykius,
- darbo krūvį,
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7.3.

7.4.

- komunikaciją,
- naujos informacijos prieinamumą ir
pateikimo būdus.
Kelti darbuotojų profesionalumą, užtikrinti Mokymo poreikio analizė ir pasiūlymų
darbuotojų dalyvavimą organizuojamuose pateikimas Fondo valdybos Personalo
mokymuose.
valdymo skyriui. Vidinių mokymų plano
vykdymo ataskaitos pateikimas Fondo
valdybos Personalo valdymo skyriui,
pasibaigus ketvirčiui. Vidinių mokymų
dėstymas specialistams.
Žinių pritaikymas darbe.
Darbuotojų dalyvavimas mokymuose 100
%.
Skatinti gyventojus naudotis elektroninėmis Prašymų, pateikiamų per elektroninę
paslaugomis
gyventojų aptarnavimo svetainę (EGAS) ne
mažiau 65 %
Vykdyti
nedarbingumo
kontrolę
nedarbingumo kontrolės prevenciją

ir 1.Nustačius VSDF biudžetui padarytą žalą,
surašyti aktai. Išieškota žala iš kaltininkų ne
mažiau kaip 97 % nustatytos sumos.
2.Nesutinkant
su
profesinės
ligos
patvirtinimo aktu, visi atvejai (100 %)
skųsti CDMEK.
3.Nustačius galimai neteisingai nustatytą
darbingumo lygį, visais atvejais (100 %)
kreiptasi
į
NDNT
direktorių
dėl
pakartotinio darbingumo lygio vertinimo.
4. Surengti pasitarimai kiekviename rajone
su NDNT teritorinių skyrių vadovais, VDI
teritorinių skyrių vadovais ir sveikatos
priežiūros
įstaigų
vadovais,
GKK
pirmininkais
laikinojo
ir
ilgalaikio
nedarbingumo,
profesinių
ligų
ir
nelaimingų atsitikimų tyrimo klausimais.
5. Surengti
pasitarimai su sveikatos

Teisės ir personalo 2017 m.
skyrius
Visi
teritorinio
skyriaus lektoriai

KAS specialistai

2017-01-012017-12-31

N.Sutkienė,
Nuolat
Vyriausieji specialistai
(nedarbingumo
kontrolei)

priežiūros įstaigų, su kuriomis pasirašytos
sutartys dėl teisės išduoti nedarbingumo,
nėštumo ir gimdymo pažymėjimus,
vadovais, GKK pirmininkais, gydytojais
aktualiais
laikinojo
nedarbingumo
klausimais.
6.Pagal Registro skyriaus pateiktus
draudėjų sąrašus:
-draudėjų, pas kuriuos dirba daugiau kaip
10 proc. darbuotojų gaunančių mažiau negu
MMA;
-draudėjų, pas kuriuos tam tikrais
laikotarpiais ženkliai išauga laikinas
nedarbingumas;
- draudėjų, pakliuvusių į rizikingų draudėjų
sąrašus,
bankrutuojančių
ir
restruktūrizuojamų įmonių atrankos būdu pagal laikino nedarbingumo
kontrolės kriterijus tikrina apdraustųjų
laikino nedarbingumo pagrįstumą.
7.5.

7.6.

Užtikrinti teisingą ir savalaikį išmokų ir 1.Surengti 4 Pašalpų ir nedarbingumo
kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.
kontrolės skyriaus specialistų susirinkimai.
2.Surašytos 4 pažymos apie atliktą išmokų
klaidų analizę.
3.Specialistų klaidų skaičius negali viršyti
0,5 proc. nuo visų paskirtų išmokų.
4.Priimti sprendimai dėl išmokų skyrimo,
nepažeidžiant nustatytų terminų 100 %.
5.Vyriausieji
specialistai
pašalpoms
(kontrolei) (A12) atrankos būdu kiekvieną
dieną patikrina ne mažiau kaip 20 proc.
skiriamų išmokų.
Užtikrinti teisingą ir savalaikį pensijų ir Užtikrinti, kad nepagrįstai ir klaidingai
kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.
priimtų sprendimų ir neteisingai mokamų

N. Sutkienė
K.Mažonienė
D.Šlimienė
J.Arlauskienė
L.Jonauskienė
J.Vaičiuvienė
G.Šakienė

Kiekvieną
ketvirtį

G. Pranauskienė
L. Arienė

Kartą ketvirtyje

7.6.1.

7.6.2.

išmokų skaičius būtų ne didesnis kaip 0,5
proc. nuo visų priimtų sprendimų skaičiaus.
100 proc. užtikrinti sprendimų priėmimą
išmokų
skyrimui
ir
mokėjimui,
nepažeidžiant nustatytų terminų.

I .Venckuvienė
G. Gerybaitė
D. Šopienė
L. Strasevičienė
S.Biliūnienė

Atlikti pensijų ir kompensacijų klaidų Duomenų apie pensijų draudimo stažui
analizę
pagal kiekvieną specialistą, prilygintus laikotarpius ir draudžiamosioms
nustatant jų susidarymo priežastį
pajamoms prilygintas pajamas suvedimo į
informacinę duomenų bazę klaidų skaičius
ne didesnis nei (3%).
Pensijų ir kompensacijų skyrimo ir
mokėjimo klaidų skaičius ne didesnis nei
(0,5%).
Siekiant efektyvesnio pensijų specialistų Tikrinti pensijų ir kompensacijų skyrimo ir
darbo bei išvengti permokų susidarymo mokėjimo teisingumą pagal formuojamas
rizikos, teikti pasiūlymus dėl programinės pagalbines ataskaitas ir nustačius klaidingus
įrangos pakeitimo tobulinimo .
atvejus rašyti į Pagalbą dėl problemos
sprendimo.

G. Pranauskienė
L. Arienė
I .Venckuvienė
G. Gerybaitė
D. Šopienė
L. Strasevičienė
S.Biliūnienė

Kartą ketvirtyje

V. Pralgauskienė
G. Pranauskienė

Kartą ketvirtyje
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